Koulukohtainen harrastelukkari kevätlukukausi 2021
Wäinö Aaltosen koulu 1.–6.lk
Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

LiiKe -kerho
8:00–9:00
Koulun liikuntasalissa
ja/tai piha-alueella

LiiKe -kerho
12:00–13:00
Koulun liikuntasalissa
ja/tai piha-alueella

Läksykerho
13:00–14:00

LiiKe -kerho
12:00–13:00
Koulun liikuntasalissa
ja/tai piha-alueella

Perjantai

Wäinö Aaltosen koulu
Kerhojen yhteyshenkilöt:
LiiKe -kerhot
Liikuntapalvelukeskus/ koulun yhdysopettaja
Kati Suominen 040-1861090 kati.suominen@turku.fi
Läksykerho, Puuhakerho, Mediakerho
Koulun kerhotoiminnan yhdysopettaja
Päivi Jaakkola 040-1861033 paivi.jaakkola@turku.fi

Kerhoja joiden ajankohta päivittyy
myöhemmin:
Mediakerho
Tiistai–Torstai, ajankohta päätetään Maanantaisin
6. luokkalaisille
Puuhakerho
Alkaminen tiedotetaan Wilman kautta

Koulujen lähialueiden toiminta:
Nuorisotilat ovat nuorten omia paikkoja, joiden toiminta on suunnattu
9–18-vuotiaille. Niissä voit tavata muita nuoria, pelata ja harrastaa
yhdessä sekä toteuttaa omia ideoitasi. Ohjaajina toimivat koulutetut
nuorisotyöntekijät. Tarvitset nuorisokortin, että voit osallistua toimintaan.
Kortti on ilmainen ja sen voi hankkia mistä tahansa nuorisotilalta.
Aukioloajat: Ma 13–20, ke-to 13–20. Avoinna vuoroviikoin parittomina
perjantaina ja parillisina sunnuntaina: pe 15–22, su 13–20 (Skanssi
perjantaisin klo 21 asti). Tilat ovat avoinna ala- ja yläkoululaisille eri aikoihin
tilakohtaisesti, tarkista ajat tilan ohjaajilta tai sosiaalisen median kanavista.
Lisätietoa: turku.fi/nuorisotilat
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma (Aurakatu 16, 20100 Turku). Vimmassa on toimintaa, tapahtumia ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäisille.
Katutasosta löytyy kaikille avoin kahvila, KaféVimma. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautuminen turku.fi/vimma -sivujen kautta.
Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto (Seikkis) tarjoaa lapsille, nuorille
ja perheille laadukasta ja monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa:
avoimia työpajoja, harrastuskerhoja, tapahtumia ja teatteria ympäri
vuoden. Toiminta kannustaa yhdessä tekemiseen ja kokemiseen. Seikkis
on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumiset nettisivujen kautta: turku.fi/seikkailupuisto
Auran Panimon Musiikkitoiminta ja Turku Rock Academy (Läntinen
Rantakatu 47). Nuorten palveluiden musiikkitoiminta tarjoaa kaksi täysin
varusteltua treenikämppää, joissa pääsee aloittamaan bändiharrastuksen
vaikka ilman omia soittimia. Tilassa myös Turku Rock Academyn
äänitysstudio ja esiintymis- / harjoitussali. Opastusta kaikkeen
bänditoimintaan liittyvässä.
Lisätietoa myös ruotsiksi ja englanniksi: turku.fi/turkurockacademy

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku. Alle 29-vuotiaille
tarkoitettu maksuton tieto- ja neuvontapalvelu, jossa tietoa voi etsiä
itsenäisesti tai työntekijän kanssa. Meiltä saat tietoa ja ohjausta esim.
työnhakuun, asunnon etsimiseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä
muihin sinua askarruttaviin asioihin. Voit tulla käymään aukioloaikoina joko
ilman ajanvarausta tai varata oman ajan.
Sähköposti: nuortenturku(a)turku.fi / puh: 040 1833562.
Lisätietoja osoitteesta turku.fi/nuortenturku
Taidekeskus koulussasi -toiminta.
Taidekasvatusta peruskoululaisille omassa tai lähikoulussa koulupäivän
jälkeen. Harrastusvaihtoehtoja ovat soitonohjaus henkilökohtaisesti,
kuvataideohjaus ryhmässä ja liikeilmaisun ohjaus ryhmässä. Toimintaa
järjestetään kysynnän mukaan. Toiminta on maksullista. Ilmoittautuminen
ja lisätiedot: turku.fi/taidekeskus.
Turun kaupungin lähikirjastot palvelevat ympäri vuoden. Hae luettavaa,
kuunneltavaa tai katseltavaa! Kirjastojen tilat ovat kaikkien käytettävissä ja
siellä voi mm. opiskella, harrastaa ja oleilla.
Turun kirjastojen aukiolot, tapahtumat ja suositukset löytyvät täältä:
vaski.finna.fi
Turun kaupungin museoissa voi osallistua erilaisiin työpajoihin,
kierrellä näyttelyissä itsekseen tai kaverin kanssa tai ihan vain hengailla.
Kaupungin museoita ovat: Turun linna, WAM Turun kaupungin
taidemuseo, Luostarinmäki, Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen
museo ja Kuralan Kylämäki.
WAMin avoimet viikonlopputaidepajat ovat kaiken ikäisille. Kouluikäisille
suunnatulla WÄINÖ junior -kuvataidekurssilla tutustutaan näyttelyihin
ja työskennellään taidepajassa. Kuralan Kylämäen Taitotiistaissa voi
harrastaa kaikenlaista kädentaitoihin liittyvää tekemistä ikään katsomatta.
Vapaa pääsy! Lisätietoa: turku.fi/museo

